Minnesanteckningar NOSAM Mitt i Livet AFH och
västra Göteborg
Datum: 2019-03-28

Närvarande:

Christina Sundesten
Ingegärd Ljungqvist
Anna Berglund Melin
Teres Moeschlin
Lena Rosell
Björn Lind
Marie Johansson
Anna Dagerud

Förhindrade:

Liselotte Lindqvist
Marie Landekrans

Tid:

28/3 kl 10.15 – 12.00

Mötespunkter
•
•
•

•

•

1. Inledning
Christina hälsar välkommen. Presentationsrunda.
2. Föregående anteckningar
3. Uppföljning munhälsa
Christina meddelar att det nu är på gång för boenden av kontakt med tandvården.
Boendestöd, där är det många gånger ett problem att den boende inte sköter sin
munhälsa.
MAS har från Tandenheten fått information om att personalen är alldeles för dåligt
utbildade. Utbildning av personalen är nödvändig. Bör finnas en kontaktperson på
Tandenheten. De tillhandahåller statistik.
Rätten att få ett tandvårdskort? Christina kollar upp.
4. Folkhälsopengar västra Göteborg
Ang suicidprevention och att använda Folkhälsopengar till det. Lena har tagit kontakter
i sin stadsdel. AFH har sökt och fått pengar till ändamålet.
5. Nya boenden
Christina berättar om två nya BmSS boenden, Hovås (6 pl) och Askimsviken (8 pl).
Kollektivhus (” Under samma tak”) byggs nära Axel Dahlströms torg, klart mars 2020.
Där ska de boende vara mer delaktiga.
Björn berättar om att det planeras för ytterligare 40 BmSS i västra Göteborg. Se bif
bilaga
Det är stor brist på platser i staden. Det saknas i synnerhet boenden för psykiskt
funktionsnedsatta och yngre dementa.
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6. Mötestider till hösten
5/9 och 5/12
7. Avvikelser

Person med fraktur skickades in akut till sjukhuset och kom hem. Personalen
gav vid upprepade tillfällen flytande Oxynorm, utan aktuell ordination.
Avvikelse ang insulininjektion. Fel dos gavs vid flera tillfällen till samma person.
Enl MAS sker delegeringar ibland alldeles för snabbt.
8. Övriga frågor
Ingegärd berättar om Änggårdens hospice som nu kommer att byggas i Hovås.
Hon talar också om att Folkhälsopengarna har använts till att arbeta fram
rutiner ang suicidprevention. En folder har tagits fram i AFH och delas ut.
Ny MAS Anneli Karlén i västra Göteborg. (ska kallas i fortsättningen)
Lena meddelar att SU t ex nekar till att skriva ut hjälpmedel (track) och vill nu
inte utbilda personalen.
Barnen som blir myndiga, från Barn Habiliteringen till Vuxen Habiliteringen.
Det är ett problem att inte alla blir inskrivna där.
Beslutar att bjuda in Björn Gunnarsson, processledare i temagruppen Mitt i
Livet till nästa möte 5/9.
9. Mötet avslutas

Kommande möte: 5/9 kl 10.30

Vid anteckningarna: Anna Dagerud
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